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بلوس  ICANNبعد اجتماع  2007نوفمبر  -االجتماع الشخصي األول 
ل أنجلوسأن
2008حتى يونيو  2007مؤتمًرا صوتيًا للجنة الترشيح، من نوفمبر  12

الدائم التقييم Rayشركة(مزود & Berndtson( )Ray & Berndtsonشركة (مزود التقييم الدائم
للتحضير إلجراءات التقييم 2007في ديسمبر  R & Bاالجتماعات مع شركة 

R & Bمجموعة المرشحين الذين تمت مقابلتهم وتقييمهم بواسطة شركة 
االجتماعات الشخصية أو التليفونية مع المرشحين وأعضاء لجنة الترشيح 

)"التحليل العميق "(المكلفين 
و ون س ار ف الثان الشخص 2008االجتماع



SOIs  2008أبريل  15حتى  2007ديسمبر  14التي تم قبولها من
أًً ً 65(بيانًا للمصلحة 78تم تلقي )امرأة13،رجال

من أوروبا 27
أم20 ةمن الشمال كا كا الشماليةيمن أمر20
من أفريقيا 15
المحيط الهادي-أستراليا-من آسيا14 ي ين ير ه ي
الكاريبي-كا الالتينيةيمن أمر 8



للمرشحين التقييم المهني
قامت لجنة الترشيح بنشر دعوة إلبداء اهتمامها ،2007في ديسمبر

بالعثور على منظمة قادرة على مقابلة المرشحين للمناصب القيادية 
.وتقييمهم ICANNفي 

 & Rayباختيار شركةICANN، قامت2008في فبراير
Berndtson  2008لتقديم خدمات تقييم المرشحين للجنة ترشيح.
مرشحًا 41بمقابلة وتقييمRay & Berndtsonقامت شركة ييمyر و ب رب

.اختارتهم لجنة الترشيح
في  Ray & Berndtsonاستخدمت لجنة الترشيح تعليقات شركة 

.إكمال عملية االختيار



التوفير المقدر في التكلفة من وراء التقييم
دوالر  100،000مقابلRay & Berndtsonتم التعاقد مع شركة

أمريكي
نيأتي التوفير المقدر من وراء االستغناء عن يومين إضافيين  إ ن و ن ور ن ر ر و ي

دوالر 82،300بتكلفة(لالجتماعات الشخصية للجنة الترشيح
ويشمل ذلك تكلفة مقر االجتماع والسفر ألعضاء لجنة ) (أمريكي
 66،000بقيمة (وتكلفة العمل ألعضاء لجنة الترشيح ) الترشيح

ك أ )دوالر أمريكي)ال
مرشحًا لالجتماعات الشخصية  20بلغت التكلفة المقدرة لسفر 

دوالر أمريكي 66،000



قامت لجنة الترشيح باختيار هؤالء المرشحين والتأكيد عليهم لملء 
المقاعد :هذه المقاعد:هذه

ICANNمجلس إدارة •
)أفريقيا(كاتم توراي     

أ )أمريكا الشمالية(ستيف كروكر   
•ALAC )مرشح من أوروبا ومرشح من أمريكا الشمالية(

أوروبا-أدام بيك    بي وروبم
أمريكا الشمالية–أالن جرينبيرج     

ccNSOمجلس •
ان ج الهادي(زانج ط والمح ا ةأم/آ الشمال )كا

•GNSO



، اتفق أعضاء لجنة الترشيح باإلجماع على أنه ينبغي 2008في أغسطس 
ا االعت ف ة اإلقا حل ةأخذ الجن فقط عول تن ا ح عن عند حساب تنوع –وليس فقط الجنسية–أخذ محل اإلقامة في االعتبار 

 ICANNالمرشحين وقاموا بإرسال اقتراح إلى لجنة إعادة النظر التابعة لـ 
لمراجعة اللوائح الحالية لكي تشمل أخذ محل إقامة المرشح وجنسيته في 

ال ا ا .االعتبار عند حساب التنوعاال

في اجتماع مجلس مديري اإلدارة المنعقد  ICANNقرر مجلس إدارة 
ألقأ -2، األقسام 6نشر المراجعات المقترحة للمادة  2008أغسطس28بتاريخ

االعتيادية للمراجعات  ICANNللتعليق العام توافقًا مع عملية  3-2و 2
.المقترحة للوائح



 GNSOو BGCبالتشاور مع " توصيفات للعمل"قامت لجنة الترشيح بعمل 
ccNSOALAC ALACوccNSOو

ورؤساء مجلس اإلدارة بخصوص احتياجات  BGCتم تلقي آراء كلٍ من 
 ALACورؤساء  ccNSOو GNSOمجلس اإلدارة من أعضاء مجلس 

بدلهيICANNأثناء اجتماعأ
بخصوص التعيينات من لجنة الترشيح ALACو ccNSOآراء إضافية من 

ح ش الت لجنة قا الت ة الج تق ة ف ك خ ئلة األ تلق تم تلقي األسئلة بخصوص كيفية تقييم الجودة التي قامت لجنة الترشيح ت
بإرسالها وكيفية تقديم تعليقات للجنة الترشيح بخصوص أداء المختارين


